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Proprietary 

 
Ремикейд 

інфліксимаб 
 

Картка-нагадування для 
пацієнта 

П.І.Б. пацієнта: 
П.І.Б. лікаря: 
Номер телефону лікаря: 
 
Ця картка-нагадування для пацієнта містить 
важливу інформацію про безпеку, про яку 
потрібно знати перед початком та під час 
лікування препаратом Ремикейд. 
 
Показуйте цю картку кожному лікарю, який 
бере участь у вашому лікуванні. 
 
Будь ласка, уважно прочитайте листок-
вкладку до упаковки препарату Ремикейд 
перед тим, як почати застосовувати цей 
препарат. 
 
Дата початку лікування препаратом Ремикейд: 
 
Поточні призначення: 
 
Важливо, щоб Ви та Ваш лікар записали 
торгову назву та номер серії Вашого 
лікарського засобу. 
 
Попросіть Вашого лікаря записати нижче тип і 
дату останнього(іх) обстеження(ень) на 
туберкульоз (ТБ): 
Тест    Тест 
Дата    Дата 
Результат:   Результат: 
 
Будь ласка, переконайтеся, що при кожному 
візиті до лікаря Ви маєте з собою список всіх 
інших лікарських засобів, які Ви застосовуєте. 
 
Алергічні реакції: 
 
Список лікарських засобів: 

Інфекційні захворювання 
 
Перед лікуванням препаратом Ремикейд 
• Повідомте Вашого лікаря, якщо у Вас є 

інфекційне захворювання, навіть якщо 
воно дуже незначне. 

• Дуже важливо, щоб Ви повідомили 
Вашого лікаря, якщо Ви коли-небудь 
хворіли на туберкульоз, або якщо Ви були 
в тісному контакті з людиною, яка хворіла 
на туберкульоз. Ваш лікар перевірить Вас 
на наявність туберкульозу. Попросіть 
свого лікаря записати тип і дату 
останнього(іх) обстеження(ень) на 
туберкульоз у картку. 

• Повідомте Вашого лікаря, якщо у Вас 
гепатит В або якщо Ви знаєте чи 
підозрюєте, що є носієм вірусу гепатиту B. 

 
Протягом лікування препаратом Ремикейд 
• Негайно повідомте Вашого лікаря, якщо у 

вас є ознаки інфекції. Ознаки включають 
лихоманку, відчуття втоми, (постійний) 
кашель, задишку, втрату маси тіла, нічну 
пітливість, діарею, рани, проблеми з 
зубами, печіння при сечовипусканні або 
ознаки подібні до грипу. 

 
Вагітність, годування груддю та 
вакцинація 
• Якщо Ви отримували препарат Ремикейд в 

період вагітності або годуєте груддю, 
важливо повідомити про це лікаря Вашої 
дитини до того, як Ваша дитина отримає 
будь-яку вакцину. Ваша дитина не 
повинна отримувати «живу вакцину», таку 
як БЦЖ (використовується для 
профілактики туберкульозу), протягом 
12 місяців після народження або під час 
годування груддю, якщо лікар дитини не 
рекомендує інше. 

 
Носіть цю картку з собою протягом 4 місяців 
після отримання останньої дози препарату 
Ремикейд або у разі вагітності — протягом 
12 місяців після народження дитини. Побічні 
ефекти можуть виникати через тривалий час 
після введення Вам останньої дози. 

 


